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Sector Civiel Recht
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Intermediary Foundation of the Universal
Declaration of Human Rights
T.a.v. de heer J.P. van den Wittenboer
Postbus 324
5660 AH Geldrop

Sector Civiel Recht (Kamer 17.32, gebouw P2)
Mw. Sital
(070) 381.15.91
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KG ZA 07/1314 (29 B0 00)
Brief d.d. 14 maaft 2008

Bezoekadres:
Paleis van Justitie
Prins Clauslaan 60
2595 tu Den Haag
Fax (070) 381 30 9l

C'eachte heer Wittenboer,

Hierbij zend ik u de aan de Voorzieningenrechter gerichte brief met bijlagen retour.

Op stukken die na de zitting en/of uitspraak worden ontvangen kan, gelet op het bepaalde

in artikel 12 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie, geen achÍ meer worden geslagen.

De voorzieningenrechter heeft dan ook van de toegezonden stukken geen kennis genomen

Indien u het niet eens bent met het vonnis dan kunt u zich wenden tot een advocaat

danwel een bureau voor rechtshulp om u over eventuele rechtsmiddelen te laten

informeren.

Aangezien de zaak is afgedaan kan de rechtbank niets meer voor u doen.

Vertouwende u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
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Raad van Tbezicht voor de Orde van Advocaten bíj de Hoge Raad der Nederlanden

IFUD of Human Rights
t.a.v. de heer J.P. van den Wittenboer
Postbus 324
5660 AH GELDROP

02072 200712008 ablaz

16 mei 2008

Geachte heer Van den'Wittenboer.

Inzake: IFUD of Human Rights

Naar aanleiding van uw brieven van 4, 14 en 2l apnl 2008 (alle met bijlagen) namens

bovengenoemde stichting kan ik u thans, met mijn verontschuldigingen voor de vertraging, als

volgt berichten.

Als ik u goed begttjp verzoekt u mij een procureur aan te wijzen voor een gerechtelijke procedure

tegen de Staat der Nederlanden betreffende een afgifte van een grosse van een notariële akte. Voor

afgifte van een notariële akte dient u zich echter tot de notaris te wenden. Voor de aanwijzing van

een procureur betreffende deze aangelegenheidzie ik momenteel geen grond.

Voor zover uw verzoek betrekking heeft op het aanvragen van surseance van betaling betreffende

de stichting, komt mij als deken geen bevoegdheid toe, aangezien een verzoek daartoe niet bij de

rechtbank' s-Gravenhage kan worden ingediend.

Bij de stukken trof ik ook een afschrift aan van een dagvaarding aan u persoonlijk betreffende een

tegen u ingestelde vordering bij de kantonrechter. Voor zover uw verzoek aanwijzing van een

procureur ook betrekking heeft op die procedure, bericht ik u dat voor een dergelijke procedure

geen procureur vereist is. Bovendien is met betrekking tot deze vordering de rechtbank 's-

Gravenhage evenmin bevoegd.



Raad van Toezicht voor de Orde van Advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden

Samenvattend bericht ik u dat ik tot mijn spijt niets voor u of de stichting kan doen.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geihformeerd,



DEKEN
VAN DE ORDE VAN ADVOCATEN

IN HET ARRONDISSEMENT'S-HERTOGENBOSCH
5605 LS INDHOVEN

Mr. C.J.A. Boskamp

De heer J.P. van den Wittenboer
Postbus 324
5660 AH GELDROP

Betreft : verzoek toevoeging
Onze ref: CB/deken/lVittenboer-b2/SV
Doorkiesn r. : 040-2501 468 (secreta resse)

Geachte heer Van den Wittenboer.

In antwoord op uw verzoek aan mij d.d.2 april jl. deel ik u mede als volgt:

Hoogaêhtend,

5652 XR EINDTIOVEN
Dr. Holtroplaan 42

Postttus 8727

TELEFOON: 040-501468

Eindhoven, 7 april2008

ik sluit niet uit dat u alsmede de Stichting, in aanmerking komt voor een gefinancierdc
rechtshulp.
ik sluit voorts niet uit dat u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken.
in verband hiermede verwiis ik u naar:
Juridisch Loket
Willemstraat 18
5611 HD Eindhoven
Postbus 4007
5604 EA Eindhoven.
Het Juridisch Loket is voorts telefonisch bereikbaar onder nummer: 0900-80 20 en per telefax
onder nnÍnmer: 040 - 2365855.
Voorts wijs ik u op het internet: wwwjuridischloket.nl.


